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Rumunai piešia ir žudo 
Budapešte. 

* 

Darbininkai siūlo Iripartinį 
gelžkeiiti valdyme. 

Chicagos žydai siųs pašeipą Lenkijos 
ir Lietuvos žydams. 

RUMUNAI PLĖŠIA IR ŽU- 
DO BUDAPEŠTE 

Paryžius, rugpjučio 5 d. 
—TtlegKanif vaft niro A menko:, 
ofic:eio Iiu(l;ij)ešte sakoma, 
kad rumunų karc'viai vakar 
jėję T'.udapeštan užmušė nitu 
15 iki 25 civiliu, žmonių. Ame 
rikos delegacija yra susirtr% 
n u si rumunų įėjimu I.udapes- 
tan, bet kitos delegacijos, ypa 
tingai franeuzų delegacija, 
kaip matyt labai džiaugias, 
tuo. Franeuzų spauda ta'pg? 
išreiškia pasitenkinimą. 

Užgina Miesto Užėmimą. 
Budapeštas, rugpjučio 4d. 

(Pavėluota).—\ ienas rumu- 
ną raitelių pulkas stovi Ko- 
banyoj, priemiestyj per tris my 
lias atstu nuo vidurmiesčio. 
Tik rumunų oficieriai yr(, 
mieste. Rumunu vadas <rc-U' O 

JiUrescu, ir štabas vieši pa?s 
Įeit. pulk. Romanelli, italų m? 

sijos vada čia. Pastarasis ne 

leitifo užimti Budapešto ^.aiš- 
kindamas rumunams, Kart už- 
ėmimas miesto padarytų bloga 
politinę veikmę į nauįajį ka- 

binetą. 

DARBININKAI SIŪLO 
TRI PARTINI GELŽKELIU 

VALDYMĄ. 
Washington, rugpjučio 5. 

—Organizuotasis darbas šią- 
dien atėjo pas kongresą su 

reikalavimu, kad privatinis 
kapitalas turi liautis opera- 

vęs gelžkeliais ir kad jis turi 
buti pakeistas tripartiniu kon- 

troliavimu gelžkelių: visuo 
menės, operuojamosios valdy- 
bos ir darbininkų. 

Organizuotų darbininkų re: 

kalavimas, įteiktas pranešime 
patvirtintame parašais masi 

nistų, ugnakurių, konduktorii 
ir Amerikos Darbo Fedeacijęs 
tapo pripažintas \\ asliinglor.. 
toliausiai siekiančiu stimanv 

mu už visus tuos, kurie tap< 

jteikti kongresui atstatym< 

laiku. 

CHICAGOS ŽYDAI SIUS 
PAŠELPĄ LINKIJOS IR 
LIETUVOS ŽYDAMS. I 

Beir^.rd Horvvich. kuris n*. j senai sugrįžo i Ataeriką is 
Lenkijos, Lietuvos ir kitų \v 

dūrinės Europos daUų, kurias 
jis aplankė kaipo šelpimo ko-Į 
misininkas, šiądien pietuose 
įteiks sumanymą komitetui is 
penkių dešmtii žymesnių biz- 
nierių, siųsti tiesiog iš Chica<- 
gr:s i Danzigą, Prusnose, lai- 
vą prikrautą maistais ir dra- 
bužiais 'badaujantiems ir b* 
veik nuogiems Lenkijos ir Lcn 
kijos ir Lietuvos žydams, ši- 
tas susirinkimas bus- laikomas 
pusiau pirmą valandą dienos 
College Inn'e. Komiteto ma- 

noma yra kreiptis į visuome-, 
nę ir prašyti auloti maistus—1 
miltus, bulves, skardinėse su-' 
dėtus valgius, mėsą, drabu-| 
žilis; rinkti tolai iki bus su- 

rinkta kokie 3,000 tonų. Ko 1 

mitetas jau dabar teiraujasi' 
apie laivą gabenimui daiktų ji 
Baltąsias mąres. Tikimasi, 
kad lavas bus galima išsiųsti 

j lapkričio pradžioje. 

JAPONAI NEJMSiA ŽE- 
MĖS 55 CHINŲ. 

I 

Tokio, rugpjučio 5d. Ja- 
ponų užsienio ministeris vi- 

Icegrovis Učida, šiądien iš- 

j leistame pranešime sako, 
j kad Japonija nežadanti rei- 
; kalauti jokių teisių, palie- 
čiančių teritorinį chinų so« 

verėnitetą Šantunge. Jis pri- 
žada japonų kareivius iš- 
traukti tuojaus, kaip tik bus 
padaryta sutartis su Chinais. 

ŠILKU DARBININKAI 
METĖ DARBĄ. 

Paterson, N.J., rugpj. 4d. 
Kuo 15,000 iki 17,000 šilkų 

■jdarbininkų sustreikavo šiądien 
jvisr.se Petersono .^ilkų dirbtu- 
• vc-se. \riso darbininkų Paterso- 
jno šilkų dirbtuvėse priskaito 

* 
i nuo 25,000 iki 28,000. Jie la- 
biausiai reikalauja 44 valandų 

' savaites. 

ARGENTINA IR BRITA- 
NIJA ARTI PERTRAUKI- 

MO RYŠIU. 
Buenos Aires, rugpjučio 5. 

—La Nacion sako, kad dip- 
lomatiniai ryšiai tarp Didžio- 
sios Britanijos ir Argentinos 
yra įtempti deki Argentinos 
nupirkimo vokiečiu laivo Ba- 
ilia Blanca ir priduria, kad 
B r i t a n i j o s niin'sterisi 
Argentinoje Sir Res^i- į 

jnalcl Tower grįžtąs Londo- 
nan, o Argentinos ministeris 
Anglijoe Francisco Alvarez 
de Toledo grįžtąs Argentinon. 
Šitas grįžimas namon abiejų 
ministerių turis priežastį ta- 

me, kad Argentina nupirko 
vokiečiu laivą Balną Blanca 

j 
prieš Ancliio* valdžios norą. J 

METALINIAI AMATAI 
' 

REIKALAUS SUMAŽINI- I 
MO PRAGYVENIMO 

LĖŠŲ. 
San Francisco, Cal., rug- 

pjučio 5 d. Amerikos Dar- 
bo Federacijos metalinių a- 

matų skyrius žada reikalau- 
ti šį mėnesį iš kongreso ir 

prezidento, kad butų rupi-, 
namasi sumažinimu pragy- j 
venimo lėšų. Šito skyriausi 
pirmininkas James O'Con-i 
neil sako, kad šitame skyrių 
je yra suviršum 500,000 na 

Vi 

RUMUNAI SUĖl'Ė VISĄ 
VENGRŲ KARIUMENĘ. 

Budapeštas, rugpjučio 4. 

(per Paryžių rugpjučio 5d.) ! 

Rumunai, užimdami Buda- 
peštą, apturėjo pilną ir griež 
'ą pergalę. Pirmoji vengrų 
kariumenė tapo suimta visa, 
su daiktais ir artilerija. Pa 

silikusioji raudonųjų karei- 
vija tapo išblaškyta į visus 
kraštus. 

UŽTIKO GINKLUOTUS 

Paryžius, rugpjučio 4 d. 
Du darbininkai, kurių vie- 
nas turėjo du revolveriu, o 

kitas dideli peili, šiądien ta- 

po detektyvų suareštuoti ar- 

ti premiero Chmenceau bus 
to. Detektyvui juos beve- 
dant, jie siūlę jam pinigus. 
Jie kaltinama nešiojimu pa- 
slėptų ginklų ir bandymu 

1 papirkti. 

MAIŠTAS SAN SALVA- 
DORE. 

San Salvadore, rugpj. 3d. 
Šiądien čia paskelbtos žinios 
sako, kad Gracias, Camayagua 

i ir Choluteca departamentai ir 

miestai Ocotepegue, Santa Rei- 
są ir Yuscavan sukilo prieš 
prez. Bertrando valdžią, pri- 
sidėdami prie revoliucinio ju- 

| dėjimo vedamo gen. Lopez Gu- 
' tierriezo. 

LENINAS APIE BOLŠEVI 
KUS IR JŲ SANTIKIUS 
SU KAPITALISTU VAL- 

DŽIOMIS 
Budapestas, rugpjučio ld. 

(Pavėlinta). — Klausiamas 
per bevįelį telegrafą Su v. S p?'J 
dos kores|X)ndento Ed. Bingo 
apie rusu sovietinės valdžios 
siekinius ir atsinešimus į kitas 
valdžias, sovietines Rusijos pre 
mieras N. Lenin sutiko duoti 
atsakymus tik tąja išlyga, 
kad jo atsakymai bus paskelb- 
ti Su v. Valstijose be jokio per- 
taisymo "ir iškraipymo. 

Jis sake, kad, Rusijos bolše- 
vikų tikslu sulig Suv. Valsti- 
jomis ir Japonija yra atstumti 
jų begėdiška, kriminali, plėši- 
kiška įsiveržimą Į Rusiją, ku- 
ris pagelbsti tik kapitalistams 
pralobti. 

"Męs daug kartų siūlėme 
taiką toms valstybėms, bet joi 
nei atsakymo nedavė ir kariau- 
ja su nuimis toliaus, padeda-' 
mos Denikinni ir Kolčakui,j 
piešdami Murmano ir Archan-! 
[*el<Jko apygardas ir pustydami 
ypatingai rytų Sibirą, kur ru- 

sai kaimiečiai didvyringai prit? 
šinasi kapitalistinės Japonijos 
ir Amerikos plėšikams. 

"Mūsų tolesnė ekonomine 
pagelba yra vien broliškoj visų 
šalių darbininkų vienybėj, i- 
^kaitant Japoniją ir Su v. Ya,- 
stijas". 

"Sovietinė valdžia turi ne re 

forminį, bet revoliucinį progra 
na. Musų revoliucinis ])rogra-J 
nas, aplamai sakant, susideda' 
:š vieno dalyko — nuvertimo1 
žemės savininkų ir kapitalis-. 
;iško jungo. Šitas programas 
niekuomet nemainyta. 

Visokios įvairios įmoonės \ 

vykinimui musų programo daž 
nai l)uvo mainomos. Daugiau- 
siai permainų musų valdžio> 
programe įvyko beslopinant 
išnaudotojų pasipriešinimą po 
revoliucijai liep. 17 d., 1917m. 
Męs net neuždarėme kapitalis- 
tų laikraščių ir nebuvo nei kal- 
bos apie terorą. Mes netik pa- 
liuosavome daugelį Kerenskio 
ministerių, bet taipgi paliuosa- 
vome Krasiiovą, kuris pradėjo 
karę. Męs pradėjome spausti 
jų pasipriešinimą ir net terorą 
pavartojome tik po to. kaip ka- 
pitalistiniai išnaudotojai pra- 
dėjo išvystyti savo pasiprieši- 
nimą". 

PRADEDA KOVĄ SU 
NEPADORĖLIAU. 

Waukegan, 111., rugpj. 3. 
Vakar Waukegano policija su- 

areštavo Ignacą Jeacą, pasis- 
kundus dviem motinom p. A. 
Purkiss, 425 Belvideve g. ir 
p. G. Cooke, 427 Belvidere g., 
buk jis su saldainiais v'liojęs 
jų mergaites pas save pona- 
min. Jeacą laikomas be kauci- 
jos. 

REVOLIUCINGIEJI ANG- 
LIAKASIAI SUSIRĖMĖ 

SU LOJALIAIS. 
Bellaire, O., rugpjučio 5. 

[Nesitenkinimas rusejusis tū- 
lą laiką tarpe Belmonto ap- 
skričio svetimšalių kalnaka- 
sių, šiądien užsiplieskė Fort 
Pitt anglies kasykloje, j pie- 
tus nuo šito miesto, kuomet 
200 radikalių darbininkų su 

sirėmė su 100 kitų angliaka- 
sių, atsisakiusių prisidėti 
prie streiko išreikalavimui 6 
valandų dienos ir didesnių 
algų. I 'I 

Fas kasyklą pasiųsta 20 
šerifo padėjėjų, apginkluotų 
šaudyklėmis. 

JOLIETO GATVEKARIU 1 

TARNAUTOJAI SUSTREI 
KAVO. 

Joliet, 111., rugpjučio 5 d. 
Chicagos ir Jolieto elektri- 
nių karų kompanijoms atsi- 
sakius cluoti 29 centus va- 

landai daugiau algos, Jolie- 
to gatvekarių tarnautojai šią 
dien sustreikavo. Kompani- 
jos vakar siūle 10 centų va- 

landai daugiau, bet darbinin 
kai nesutiko su tuo. 

KOVA ŠIAURĖJE—PRA- 
GAIŠTIS TALKININKAMS 

SAKO BOLŠEVIKAI. 

Londonas, rugp. 5 d. Bol- 
ševikų bevieline žinia šią- 
dien sako, kad talkininkų 
jiegos, mėginusios paimti 0- 
negą, tapo nuvarytos atgal 
po šešiolikos valandų smar- 

kios kovos. Talkininkų karei 
viai sėdę į laivus po lietumi 
šūvių iš savo laivų. Vienas 
laivas užsidegęs nuo bolše- 
vikų kanuolių šūvių. 

VOKIEČIAI SIUNČIA 
KARVES PERGALĖ- 

TOJAMS. 

Berlinas, rugp. 5 d. Vo- 
kietijos valdžia rengiasi pa- 
siųsti 140,000 melžiamų kal- 

vių i Franciją ir Belgiją; ši- 
tą ji daro pildydama taikos 
sutarties reikalavimus. Pa- 
gal valdžios pranešimą Vo- 
kietijoj lieka dabar 7,700,- 
000 melžiamų karvių. Tik 
1,700,000 jų parūpina pie- 
ną didesniems miestams. Pie 
nas duodama tik sergantiem j 
ir vaik.°ms; kasdien jo rei- 
kia 6,500,000 litrų. 

ČILI PATVIRTINA TAU- 
TŲ LYGOS SANDORĄ. 

Santiago de Chila, rugp. 
5 d. Senatas šiądien vienu | 
balsu priėmė rezoliuciją, ku- i 

riąją Čili priima Tautų Ly-j 
gos sandorą. 

ŠIĄDIEN CHICAGO ŽI- 
NOS KAINAS UŽ VA 

ŽIAVIMĄ. 
Turbut šiądien Chicago 

išgirs, kiek bus imama už va 

žiavima viršutiniais karais. 
Miesto atstovų pasistengi- 
mas nepasiduoti gatvekarių 
reikalavimams vakar viešo- 
jo patarnavimo komisijos 
posedyj sutiko nepasiseki- 
mus. 

Viršutinių gatvekarių kori 
panijų advokatas J. M. 
Sheehan užreiškė. kad kom- 
panijos turi imti aštuonis 
centus už važiavimą, jei jos 
nori apsieiti be nuostolių. 

STREIKAI GALI ŽYMIAI 
SUTRUKDYTI GAMINI 

MĄ. 
Washington, rugpjučio 5. 

Administracijos viršininkai 
mano, kad sumažinimui 
brangumo reikmenų reikia 
padidinti gaminimą, bet pre | 
zidentas Wilsonas prisibijo, 
kad jau iššaukti ar žadami 
šaukti streikai labai pakenks 
šito klausimo išrišimui. 

LONDONO APATINIU 
KELIU MOTORMANAI 

SUSTREIKAVO; DUONOS 
TRŪKSTA. 

Londonas, rugp. 5 d. Pie- 
tų Londono apatinio kelio 
motorninkai išėjo j streiką 
šiądien užjausdami policis- 
tų streikui. Streikas apskelb 
ta septintadienio vidurnak- 
tyj. 

Dėl kepėjų streiko Londo 
ne šiądien trūksta duonos. 
Duona ir pyragas parūpina- 
ma tik ligoninėms. Visuoti- 
nas kepėjų balsavimas paro- 
dė šiądien, kad kepėjai at- 
meta trečiųjų teismą didele 
didžiuma. 

DAVENPORTO PILIEČIAI 
BALSUOS, AR PAKELTI 

KAINĄ VAŽIAVIMUI, 
AR NE. 

Davenport, Ia. rugp. 5 d. 
Trimiestinio gelžkelio kom- 
panijos darbininkų streike 
šiądien nesimato jokios žy- 
mios permainos. Miesto tary- 
ba nubalsavo pavesti kompa 
nijos reikalavimą pakelti kai 
na už važiavimą iki 7 centų 
žmonių nubalsavimui. 

ORAS. 
Chicagoj ir apielinkej: 
Seredoje nepastovus, gal 

lis. 
Augščiausia temperatūra 

vakar 88 laipsniai. 
Sulėtekis, 5:43 vai. ryto; 

saulėleidis, 8:04 vai. vak. 

LENKAI ĮVEDĖ 
BAUDŽIAVA 

LIETUVOJE. 
New Vork, 2 vai. popiet 

Rugpj. 5 d. 1919 m. 

"LIETUVA," 
3253 S. MORGAN ST., 

CH1CAGO, ILL. 

KABELIS IŠ PARY- 
ŽIAUS SKELBIA: 

I 
"VOKIEČIAI APLEIDO 

KAUNĄ, BET SUSISPIE- 
TĖ PRIE ŠIAULIŲ-MIN- 
TAUJOS LINIJOS. LEN- 
KAI UŽĖJO IŠ UŽPAKA- 
LIO LIETUVIŲ KAREIVI- 
JŲ, BESIMUŠDAMI SU 
BOLŠEVIKAIS TARP UTĖ 
NOS IR ALUKŠTOS, KAD 
SUMUŠUS LIETUVIUS. 
LENKAI ATVARYTI AT- 
GAL. ŠLEŽEVIČIUS MU- 
ŠĖ TELEGRAMĄ CLE 
MENCEAU'UI, LLOYD 
GEORGE'UI IR FOCH'UI. 
PRAŠYDAMAS, KAD JIE 

PAREIKALAUTŲ, IDANT 
VOKIEČIAI APLEISTŲ 
LIETUVĄ, O LENKAI PA- 
SITRAUKTŲ UŽ DEMAR- 
KACINĖS LINIJOS. 

"LENKŲ UŽIMTOS LIE- 
TUVIŲ APYGARDOS: 
VILNIAUS AHELINKĖ, 
AŠMENA, TRAKAI IR VI- 
DZAI LAIKĖ PROTESTO 
SUSIRINKIMĄ ŠVENČIO- 
NYSE PRIEŠ LENKŲ RE- 
KVIZAVIMUS, PLAKI- 
MUS, NEŽMONIŠKĄ PASI 
ELGIMĄ, KALINIMĄ VY 
RŲ, ŽAGINIMĄ MOTERŲ, 
ĮVEDIMĄ DVIEJŲ SAVAI 
TĖS DIENŲ BAUDŽIA 
VOS DIDELIUOSE DVA- 
RUOSE." 

"KAUNO TELEGRAMA, 
DATUOTA LIEPOS 20 D. 
SKELBIA 'LENKŲ RAITE- 
LIAI UŽPUOLĖ MUSŲ DI- 
VIZIJAS TIES MEREČIU- 
MI, PRIVERSDAMI JAS 
TRAUKTIS ATGAL SAVO 
DIDESNIU SKAIČIUM, PO 
SMARKIOS KOVOS. LEN 
KAI SUTRAUKIA SAVO 
PAJIEGAS ABYŠALIAI 
NEMUNO IR TRAUKIA 
LINKUI ALYTAUS, SEIRI- 
JŲ, DAUGŲ. PADĖJIMAS 
SUNKUS." 
"LIET. TAUT. TARYBOS 
INFORMACINIS BIURAS." 
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Kiėk Turtų Vokiečiai Išpie- 
šė iš Lietuvos. 

Nuolat męs gauname iš Lietuvos ži- 
nias, kad pirmiau rusai plėšė Lietuvą, o 

paskui, kaip vokiečiai užėmė, tai prasi- 
dėjo tikras Lietuvos turtų grobimas. Vo- 
keliai atiminėjo iš lietuvių maistą, atimi- 
nėjo gyvulius, drabužius, ūkio Įrankius, 
atiminėjo viską, ką tiktai gailma buvo iš- 
vežti į Vokietiją. 

Dabar jau vokiečiai išsikraustė ar bai- 
gia išsikraustyti iš Lietuvos. Išsikrausty- 
dami jie dar labjau viską gorbė, kur ga- 
lėjo, net šiaudus bandė išvežti. 

Kuomet vokiečiai išsikrautsė, dabar 
kaip tiktai laikas apskaitliuoti, kiek jie 
turtų iš Lietuvos išvežė. Ir lietuviai jau 
tokį, gal nepilną, apskaitliavimą jau pada- 
rė. Tas apsk'aitliavimas yra tilpęs lietuvių 
leidžiamame franeuzų kalboje laikraštyje 
"£ro Lithuania". Bet męs negaudami to 

laikarščio, priversti pasinaudoti Šveicarijo- 
je einančiu franeuzų kalboje laikraščių 
"Irapartia! Suisse." Tas Lozanos laikraš- 
tis apie tą klausimą rašo: 

"Lietuva perėjo visas karės baise- 
nybes. Ją apiplėšė apdraskė ir panai- 
kino. (Apskaitliuojama, kad Lietuva 
nukentėjo nemažiau, kaip už 25 mi- 
liardus frankų). Kruvini mūšiai, kurie 
begalo tęsėsi Lietuvoje, pražudė dau- 
gelį to krašto piliečių, ypatingai Vil- 
niaus rėdyboje. Iš šito atžvilgio Lie- 
tuvą tikrai galima pavadinti "Nemu- 
no Belgija''. Gailma tikėtis, kad Lie- 
tuvos medžiagiški turtai, ypač su pa- 
galba iš šalies, vėl atsistatys. Lietu- 
va yi-a apskritai žemdirbystės šalis, 
kuri turi visas ypatybes labai augštai 
pakilti.'Raportas parodo, kad sumanin 
gai tvarkoma Lietuva galės du kart 
daugiau pagaminti turtų, negu prieš 
karę. Ypatingai Prūsų Lietuva, ku- 
rioje žemdirbystė stovi labai augštai". 

Toliau tas laikraštis išskaitliuoja lie- 
tuvių darbus nuveiktus pastaruoju laiku. 
Kalbėdamas apie Lietuvą tas laikraštis ši- 

taip išsireiškia: 
"Atstatyta Lietuva yra ateties 

kraštas. Miškai, linų kultura ir pie- 
ninkystė, tai Lietuvos turtai". 
Iš to straipsnio matome, kad tur 

tų iš Lietuvos išvežta už 25 miliardus fran- 

kų arba Už apie 4 miliardus doliarių. Lie- 
tuva daugiau nuskriausta negu Belgija. 
Belgija šiądien visas pasaulis šelpia, jos 
apgailauja, bet Lietuvai yet neprigulmy- 
bės nenori pirpažinti, ir dar leidžia len- 

kams užiminėti Lietuvos žemes. Pasau- 

lyje mažai teisybės yra. 
Vokiečiai iš Lietuvos išvežė turtų už 

4 miliardus doliarių. Kas tuos turtus su- 

grąžins, kas atlygins tas skriaudas Lie- 
tuvai padarytas? Prie tokių aplinkybių 
Lietuva negali mokėti rusų feenas skolas. 
Rusai neįstengė apginti Lietuvos, jų apsi 
leidimu vokiečiai isiveržė Lietuvon ir.ru- 
bavojo Lietuvą. Tai' kogi daugiau • rusai 
dar gali norėti nuo lietuvių. Lietuva nu- 

skriausta dagiau negu bent viena pašau 
lio šalis, tai'uždėjimas senes Rusijos sko- 
lų butu didžiausia neteisybė. Jei yra nor? 

kiek teisybės, tįi alijantai turėtų pirverstf 
grąžinti Lietuvai bent dalį ų- išvežtų turtų- 

Vienok nors Lietuva apiplėšta męs 
nenusimename. Lietuva turtinga šalis, ką 
pripažįsta ir svetimtaučiai; lietuviai gi 
darbštus žmonės. Praeis kiek metų ir lie- 
tuviai vėl pirsigamins turtų. Tik tegul 
nors daugiau pasaulis neleidžia skriausti 
Lietuvos; tegul lenki atsiima šalin savo 

purvinas rankas, tegul rusai nekelia intri- 
gų prijungimui Lietuvos. 

Lietuva daugiausiai nukentė. Nejaugi 
už tas kančias, už miliardus turtų pasau- 
lis nepanorės išpildyti teisingo lietuvių 
troškimo — Neprigulmingos Lietuvos? 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 

LIETUVA DAUGIAUSiAI NUKENTĖJO. 

(Leitenantas Smith, tik-ką sugrįžęs 
iš Lietuvos). 

"Lietuva daugiausiai nuketejo. Ji bu- 
vo mušiaukiu nuo pat pradžių. Šimtai ma- 
žų vaikų turėjo apleisti savo namus, vokie 
čiams šalį užėmus. Po musių pertraukai' 
ja pustijo rusai bolševikai. Paskui rusų ir 
vokiečių belaisviai, grįždami per Lietuvą 
namon, ėmė, plėšė iš gyventojų be jokio 
pasigalėjimo tą , kas buvo likę. Skaitlius 
sergančių ir paliegusių vaikų pasibaisėti- 
nas". 

Girdime, būriai pasimetusių vaikų su- 
krušta į mažus ruimelius, apsuptus šaltais 
karidoriais ir pūvančiomis sienomis. Sie- 
nų drėgnumas ir sąlygų nesanitarumas su- 
teikia pabėgėliams blogą kvapsnį. Vienoj 
vietoj 40 jaunų vaikų gulėjo 30 lovų tri- 
juose kambariuose. Kitoj prieglaudoj vai- 
kei šlapi ir purvini gulėjo lovose prikloto- 
ms šiaudų be jokios paklodės. "Tik kelias 
minutas galima buvo išbūti". Maistas "ne 
apsakomai blogas". 

—Iš Minneapolis Tribūne. 

LIETUVIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖ. 
(Rašo Thomas Shamis). 

Retai kada visoje Europos istorijoje 
tautinis pajautimas buvo taip stiprus kaip 
dabar. Reikėjo pasaulinės karės su jos 
pasekamu žadėjimu laisvės tautoms pil- 
nam išsivystymui tų tautinių ypatybių, ku- 
rios pasiliko per ištisus šimtmečius nežiū- 
rint priespaudos ir dažnai akyvaizdoje 
pasikėsinimų išnaikinti visą tautą. 

Lietuva darė pasistengimus patap- 
ti neprigulminga. Kuomet kilo pervers- 
mas Rusijoje, rusų su japonais karės me- 
tu, 1915 m., lietuviai nepaisydami politi- 
nių įsitiknimų, laikė seimą savo sostynėje, 
Vilniuje, kur dalyvavo suvirs 2000 dele- 
gatų. Jie vienu balsu užreiškė savo sa- 
vavaldybės teisę, išreikšdami stiprų pagei- 
davimą sutvetri vieną politinį kuną su sa- 
vo pusbrolias latviais. 

Spaiyje, 1917m. vėl buvo laikytas su- 
važiavimas Vilniuje, kur dalyvavo 950 de- 
legatų iš visų Lietuvos kraštų. Sausyje, 
1918 m. lietuvių atstovai susirinko tame 
pačiame mieste ir apskelbė Lietuvą nepri- 
gulminga. Suv. Valstijų. Anglijos ir Ar- 
gentinos lietuvių kolionijų suvažiavimas, 
laikytas tame pačiame mėnesyje Stockhol- 
me, Švedijoje, pripažino tą aktą. Kovo 
13 ir 14 cld., 1918 m. Ameirkos lietuviai 
laikė suivažiavimą New Yorko mieste vie- 
nu balsu užgirdami apskelbimą Lietuvos 
neprigulmybės. Balandžio 4 d., 1919 m. 
Lietuva tapo apskelbta republika ir An- 
tanas Smetona išrinktas prezidentu. 

Įdomi šalis. 
Istoriniai Lietuva yra vieną įdomiau- 

sių šalių Europoje. Lietuvos žmonės yra 
balto veido, šviesiais plaukais, mėlynomis 
akimis, augšti ir tvirti. Jie visai nesigimi- 
niuoja nei su lenkais, nei su slavais. Apie 
2000 metų prieš Kristų jų proseniai atėjo 
Iš Azijos į Europą ir apsigyveno pagal Juo 
dąsias mares arti Dunojaus Įtakas. Kitos 
tautos pamažu spaudė juos ir ant galo at- 
ėję pa-Baltmarin apsigyveno ten. Jie gy- 
veno gentėms iki trylikto šimtmečio, kuo- 
met išvydę tautai pavojų, susijungė į krū- 
vą. Jis išrinko Ringaudą Lietuvos pirmu 
Jidžiuoju kunigaikščiu, ir netrukus jie su- 
tverė kariumenę. Jie apveikė vokiečius ir 
:astabdė mongolų ėjimą. Baltgudžiai yra 
daugiausiai lietuvių kilmės, nors žymiai 
surusinti per ištisus šimtmečius. 

Kad Rusija visomis jiegomis stengėsi 
sunaikinti tautinę šitos tautos sąmonę, tai 
jarodo rekordai, jog rusų uk?zu 1864 m. 

lietuviams buvo uždrausta lietuvių * kalba 
•Y turėti kokias nors knygas, net malda- 
knygė spaudintą jų kalba buvo skaitoma 
Oolitiniu nusidėjimu. Visos lietuvių mo- 

kyklos, žinoma, buvo uždarytos. Delei ši- 
to ukazo žmonės negalėjo leisti jokių kny- 
?\l savo kalboj, todėl jie gabeno jas iš 
Prūsų, kur taipgi buvo laikraščiai leidžia- 
mi jų kalba. 1004 m. rusų ukazas tapo 

Tunelius tarp Anglijos ir Francuzijos. 
Jei sekančiais kelela metu 

Europoje, ypač Anglijoje ir 
Prancūzijoje neatsitiks kas- 
nors nepaprasto, tai Europos, 
Azijos ir Afrikos žymesnes 
tlalįs taps sujungtos tinklu 
gelžkelių ir vandens siauru- 
mos turės maža reikšmes truk 

dyme tarptautiniu susinėsimų. 
Žinoma, pirm negu tas įvyks, 

reikes įtaisyti keletą ilgų tune- 

lių ir nutiesti keletą tūkstan- 
čių mylių naujų gelžkelių. liel 
prie to jau rengiamasi. 

Apie sujungimą Anglijos 
ir Prancūzijos timeliumi apa 
čia siaurumos Lamanš jau bu 
vo pradėta rūpintis apie puse 
šimtmečio atgal. Jau 1874 
metais buvo pradėta darbuo- 
tis tokio ttineliaus reikale; ei 
Anglijoje prasidėjo darbas1 
1831 metais. Bet tik pradžia 
ir pasiganėdinta. 

Darbą sulaikė ne stoka tech 

niškojo mokslo ar išgalės, bet 

nepasitikėjimas vienos šalies 
kita, tik prieš pat pradžią euro 

pinės karės Francuzijos ir An 

glijos santykiai galutinai pa- 
gerėjo ir buvo ketinama pra- 
dėti užmanytą darbą, bet karė 
tam pamaišė. 

Užsibaigus karei užmany- 
mas įtaisyti tunelių tarp An- 
glijos ir Francuzijos perduota 
bendrai anglo-francuzų komi- 
sijai apdirbimui galu- 
tino projekto. Taipgi pra- 
nešama, kad yra daromi pro- 
jektai dėl sujungimo Europos 
tuneliais su Azija ties Kon- 
stantinopoliu ir su Afrika ties 
Gibraltaru. 

Tunelio komisija yra dik- 
čiai susirupinusi dėl tos aplin- 
kybės, kad dabartinė Anglija, 
kaip prirodo geologiški tirinė- 
jimai, žiloje senovėje buvo 
Europos pussaliu, bet vėliau 
leidžiantis šiaur-vakariniam 

Europos kraštui žemyn, An- 
glija tapo atskirta nuo Euro- 
pos siarruma Lamanš. Dėl 
tokio Lomanš dugno leidimo- 
si žemyn galėjo, kartais, kal- 

kių slogsnyje pasidaryti plv- 
šys, kas padarytų naujų keblu 
mų būdavojime tunelio. 

Tarp Duvr i Kale, kuriuos 
plianuojama sujungti tuneliu 
yra apie 22 myli, bet kas ant 

tunelių reikės pradėti darbą 
atokiai nuo krašto, todėl tu- 

nelius bus ilgio 32 myli. 
Lamanš siaurumas giliau- 

sia vieta yra 189 pėdos, todėl 
1 nnelis eis apie 280 pėdų že- 
miau paviršio vandens, nes no 

rima, kad tarp tunelio ir van- 

dens butų sluogsnis žemės 
apie 90 pėdų storio. 

Tuneli susidės iš dviejų gre- 
ta einančių galerėjų, kurios 
bu;; po 21 pėda pločio. Šios 
dvi galerijos be to bus sujun- 
giamos tarp savęs 7 pėdų pločio 
jungtiniais tuneliais, kurie bus 

I apie 500 pėdft viens nuo kito. 
Šis tunelis apart gelžkelių, 

kairi jis svarbiausiai ir bus sta 

tomas, turės pneumatiška kra- 

są (gabena knisa su pagelba 
oro spaudimo). Taipgi, žino- 
ma, turės telefonus telegrafus 
ir panašiai. 

Pirm karės darant samata. 
c, i. 7 

buvo apskaitliuota, kad įtai- 
symas tokio tunelio atsieis 80 
milijonu cloliarių, gi dabar, vis 
kam pabrangus, tunelis atsieis 
apie 100 milijonų doliarių. Už 
laikymas tunelio, kaip apskait 
liuojama, i metus atsieis $5,- 
(•00,000 gi įplaukų tikimasi 
gauti apie $7,700,000. 

Sustatant sąmata naudota- 
si patirimais nuo dviejų tune- 

lių: Apačia upės Temza, An- 
glijoje, kur reikėją vesti tune- 
lių ištisai smėlio sluogsnyje 

ir New Yorko tuneliumi, ku- 
ris eina nuo Grand Central sto 
ties į Lcng Island, kuris iš- 
vesta ištisai uolos slogsnyje. 
Nors šie tuneliai nesulygina- 
mai trumpesni, bet patirimai 
juos vedant davė Lamanš tu- 
nelio komisijai daug naudin- 
gos medžiagos. 

Gero* nusisekus išvesti tu- 
neliu apačia Lamanš siauru- 
mos, plianuojama išvesti tune- 
lius daugelyje vietų. Net gi 
manoma, jog apsimokės su- 

jungti tuneliais Švedija su Da 
nija, kur su pagelba dviejų ša- 

lių ir trijų tunelių, buią paleng 1 vintą susinėsimai tarp Skan- 
dinavijos pussalio ir centralės 
ir vakarinės Europos. 

Japonija irgi nepasilieka 
nuo Europos šalių. Japonai 
jau turi išdirbę projektą iš- 
veisti tunelių apie 8 mylių il- 
gio, kurio darbas prasidės se- 

kančiais metais. 
Netolimoje ateityje žmogus 

bus keisčiausias sutvėrimas: k£ 
liaus paviršiu žemės, paviršiu 
vandens, oru vandenyje ir no 
žeme. 

SUPRANTAMA BE 
- ŽODŽIŲ. 

— Mare, aš girdėjau, kad 
Jonienė nuėjo ant scenos. 

— Bet kaip ji los. Juk ji 
taip kalba, kad niekas jos kal- 
bos negali suprasti. 

— U tikėk man. Jonienei 
užtenka ant scenos pasirodyti 
ir visi be žodžių supras ko ji 
nori. 

iš Amer. Liet. Tautinės 
Tarybos Raštinės. 

Posėdis Liepos 29: 'š pra- 
nešimų tarybon: 1) TeTegram. 
nuo Išp. Kom. kaip seka: "lš 

Paryžiaus gauta sekanti ka- 
beliagrama: Amerikos delega- 
tai-Žilius Dobužis, Balutis ir 
Norus jau Paryžiuje. Vy- 

riausis Spaudos Biuras iš Svei 
carijos perkeltas Paryžiun. 
Politinės žinios siunčiamos 
New Yorko raštinėn ir Išpil- 
domajan Komitetan \Vashing 
tone. Spaudoje garsinimas 
didėja. Laukiama daugi aus 

panedėlyje." 2) Šiaučiulis ra 

su apie stenografę Juozaičiu- 
tę, galinčią Lietuvos reika- 
lams patarnauti. 3) Rašo p. 
Gedminas clelei kandidacijos 
Inf. Bitiran. 4) Adv. Brad- 
čulis rašo apie apsiėmimą 
"Lietuvių Bylos'' gynimui, ir 

sumanymą valstijų susivažia- 
vimų, sąjuftgimui su vajum 
tarpe valdininkų. 5) Ne\v 
Vorko Informacijos B'uras 
vėl kreipiasi, kad delsi pasek- 
mingo vajaus už Lietuvos ne- 

prigulmybę yra sujudinta am.^ 

rikoniška spauda, ir tam tik- 
slui būtinai reikia gauti iš Lk 
tuvių medžiagos apie Lietuviu 
gyvenimą, kaip aname Tary- 
bos pranešime buvo išdėstinė- 
ta. 6) Keturių tautų (Estų 
Latvių, Lietuvių ir Ukrainų 1 
išsiunčia \Vashingtonan savo 

delegatus delei audiencijos sv 

Prezidentu \Yilsonu. 7) Lic 
tuvos Gelbėjimo Draugij? 
(Raud. Kryžius) su katalikv 
sriovės tokia-pat draugija tari,' 
si bendrai veikti ir p-nią T ui 

činavičienę tarpe amerikoni; 
labdarybės veikiman prikvie- 
sti. 8) Adv. Kraučiunas ir ki- 
tas advokatas amerikonas sa- 

vo patarnavimą Lietuvos rei- 

kalams pasiūlo. 
N u tari m a i: 1) Dc 

lei Amerikon atstovybės dar 
sykį kabeliogramuoti Vcrtde- 
marui. 2) Esant dabartiniai! 
vajui už Lietuvos neprigulmv 
be ir siuntinėjant iš visų val- 
stijų senatoriams ir kongres- 
manams peticijas, nutarta in 
prašyti šiuomi laikraštiją ir 
visuomenę, idant pasistengtų 
kviesi susivažiavimus, kuriuose 
tokios peticijos butų surengia- 
mos ir savo valstijos senato- 
riams, bei kongresmanams 
Washingtone inteikiamos as- 
meniškai arba pasiunčiau' 
jiems į \Vasliingtoną. 3) Ka 
beliograma pranešti Paryžiun, 
jogei Amerikos Lietuviai pro- 
testuoja už inleidimą Suvalki- 
jon Lenkų kariuomenės, ku- 
rios tikslas yra tenykščią Lic- 

panaikintas ir vartojimas lotiniškų raidžių 
tapo vėl atsteigtas. Šiądien yra sakoma, 
kad 92 nuošimčiai lietuvių jaunuomenės 
moka rašyti ir skaityti. 

Lietuva daugiausiai yar žemdirbystės 
šalis. Joje yra tik kelios dirbtuvės. Bet 
šalis galima neapsakomai išplėtoti. Rusai 
nesitengė nieko gero daryti. Pav. Gardi- 
ne yra druskiniai šaltiniai dideliai gydo- 
mos vertės, bet patveikę Petrogrado politi- 
kieriai niekuomet neleido nieko daryti su 
tais šaltiniais. 

Lietuvių reikalavime sau savistovybės 
ir užsitikrinimo savimi yra kažkas tokio 
labai sentimentalingo. Jie yra tiesais pir- 
mųjų arų ainiais ir, kiek męs žinome gry 
niausiais jų ainiais. Jų kalba šiądien turi 
didelį panašumą į Sąnskirtą. Rašydamas 
apie lietuvių kalbą Benjamin W. Dwight, 
savo veikale "Modern Philology" sako: 
"Tai yra kalba didelės vertės filologui 
(kalbininkui). Ji' yra seniausia pagal sa- 

vo formą už visas gyvąsias kalbas ir sa- 
vo esme bei dvasia yra artymiausia-pirma-1 
pradžiam Sanskirtui.' Podmg ji taip pana- 
ši lotynų ir graikų kalboms, kad daugely- 
je žodžių kitaip nesuprantamų ji užima 
tulko vietą". 

Lietuviai užsipelnė sau teisę prie ne- 

priklausomybės didėjėj karėj. Jie kovojo 
daugiausiai talkinikų, kariumenų eilėse. Iš 

800,000 lietuvių esančių Suv. Valstijose 
'gera jų dalis buvo po Dėdės Samo ginklu. Daugumas šitų lietuvių atvyko i Suv. Vals- 
tijas pirma 1905 m. Kuomet Rusijos val- 
džia pradėjo persekioti juos už jų pasi- stengimus išgauti neprigulmybę. Karės me 
tu jų tėvų žemė nukentėjo ne už savo kal- 
tes, bet daugiausiai dėlto, kad ji radosi 
tarp dviejų kariaujančių šalių: Rusijos ir 
Vokietijos. Griūte užgriuvus žinioms iš 
Frncuzijos ir Belgijos, męs labai mažai 
ką gavome išgirsti apie Lietuvos kentėji- 
mus, kurie buvo baisus. 

Amerika turėtų pakelti savo balsą už 
šitą seną tautą, taip ilgai kentėjusią prie- i 
?paudą, bet dabar jieškančią nepriklauso- 
mybės. 

Per visą savo istoriją, šita tauta išlai- 
ko savo pradines dorybes. Naujojoj ga- 
dynėj, pagal teisybę, ji turėtų buti paliuo- 
suota ir turėtų buti jai leista pačiai rū- 
pintis savoiikmu, ir kiekivena teisingai 
mananti tauta turėtų ateiti jai pagelbon ir 
reikalauti jos paliuosvimo nuo vergijos. 
Ypatingai Suv. Valstijos negali kitaip pa- 
daryti, kaip tik užtarti už Lietuvos rei- 
kalą; Lietuva daugiau negu iš kitų šalių 
laukia iš mus sau pagelbos tame, kas,| 
kaip mes tikimės, bus jos paskutinė narsi 
kova už neprigulmybę. 

— Iš Wilkes-Barre Times Leader. 

:uvos dalį terorizuoti. 4) R y 
:inėse valstijose išsiųsti Rau- 
donojo Kryžiaus organizavi- 
mui p. Martų. 5). VVashing 
|tonan clelei audiencijos su 

Prezidentu Wilsonu nuskirtu. 
musų sriovės delegatai: Jan- 
kus, Lopatto, Yinikas, Rač- 
kauskas. b) Naujos instruk- 
cijos inteikta "Lietuvos Liuo- 
sybės Sargų" komisijai su da- 
barties įvykusiais atsitikimais 
Lietuvoje. 7) Amerikos Lie- 
tuvių Tautinei Sandarai pa- 
vesta mobilizavimas Lietuvon 
keliausiančiu anglišku mok v* w O c J 

tojų ir stenografių tiesiog jau 
kultūriniais tikslais, kaip to 
Lietuvos valdžia prašo. 

J. G. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautines 

Tarybos Sekretorius. Į 

LENKAI VERBUOJA LIE-' 
TUVIUS SIBIRE. 

Suvienytų Valstijų kareiviai 
Sibire lietuviai Jurgis Kapo- 
čius ir Pranas Smilgevičius 
praneša "Lietuvai" iš Ver- 
chneudinsko keletą svarbių ži 
nių. Laiškas jų seka: 

"Męs visur stengiamies su- 

sieiti su lietuviais karės pabė- 
gėliais, kurių galima užtikti 
kiekvienoje kiek didesnėje vie- 
toje; bet sutikta via mažesniais 
būriais. Gi Irkutske radome 
nemaža lietuviu kolioniia. W i. Jo 

"Irkutsko kolionija, neblo- 
gai gyvuoja (žino.na 11c me- 

džiag'škai, bet dvasiškai). Ir- 
kutske lietuviai turi kultūrinę 
įstaigą "Vienybė," kuri sugebi 
užlaikyti mokykla vaikams ir 
suaugusiems. Žymesniais v-;i 
kėjais čia yra p. Gedraitis, in- 
žinierius Papulionis ir pora 
kunigu. O w 

"Vienu iš didžiausių smūgių 
lietuviams yra verbavimas lie- 
tuvių lenkų kariumenėn. Mat 
Omsko valdžia, užėmusi Irkut 
ską, paskelbė mobilizaciją. Len 
kai pasiskubino liuosuoti lietu 
vius iš Kolčako kariumenės, 
bet lietuviai už tai turi pasiduo 
ti Lenkijos piliečiais ir stoti 
lenkų kariumenėn. 

"Lietuviai nežino kokiu bil- 
du galima butų išgelbėti su- 

vuosius tarnavus svetimiems 
dievams. Neseniai lietu vys 
aficieras Novakas nuvyko Yla 
divostokan, kad suradus budus 
ištraukti lietuvius iš lenkų ka- 
riumenės, bet nuo jo jokių ži- 
nių dar negauta. 

"Butų gerai kad Amerikos 
lietuviai stengtųsi prgelbėt.i 
kuo nors šiame reikale jei ga- 
lima, nes lenkai rengiasi savo 

legionus gabenti iš Sibiro Len- 
kijon. taigi nugabens sykiu ir 
lietuvius." 

J. Kapočius, 
P. Smilfjcričius. 
27 Inf. A. E. F., 

Siberia. 

PENNSYLVANI10S LIE- 
TUVIU SEIMAS. 

Liepos 31 dieną Hazleton, 
l'a. jvvko susirinkimas būrelio 
veikėjų iš įvairių apielinkės 
kolionijų. Minėtame susirin- 
kime ta]K išrinkta komisija, 
kurios užduotimi yra sušauki i 
Pennsylvanijos valstijos lietu- 
vių seimą į Mali aiov City, l'a. 
ant pirmos d'.cnos rugsėjo. 
Greitu laiku bus paskelbta pla 
tesnės informacijos šiame rei- 
kale ir taipgi išsiuntinėta drau 
gijoms užkvietimai. 

Kitu. P. Gudaius, Sekr. 

DEL LIGOS. 
-- Kodėl šie rakandai del ii- 

gos.taip br angus? 
— Atleiskite tamista, aš nt- 

suprantu ka jus norite pasaky- 
ti ? 

— Tamista juk labai bran- 
giai prašai už rakandus, o ap- 
skelbime pasakyta, kad t?i par- 
siduoda iš priežasteis ligos. 



1$ GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
VVESTFIELD, MASS. 

Jau buvo nemažai rašyta 
;ipie tai, kaip musii kunigas 
kišasi i Vytautinės 'reikalus, 
bet nepažymėta vienas svar- 

bus nuotikis. 
13 (liu^ liepos kunigas už- 

sakė visiems geriems katali- 
kams susirinkti 14 diena lie- 

pos, kada bus atsiimta i s Vv 
tautinės pinigai, ar pereita su 

visu iždu prie naujos draugy- 
stės. Žmonių susirinko 52 

ypatos, todėl kunigas paaiš- 
kino, kad turint, tokį skaitliu 
ga narių buri galima turėti rc 

guliarį susirinkimą. 
Atsidarius susirinkimui pa 

sakė spyčių, liepiant prašalinti 
iš draugystes keturis narius: 

girdi, kaip šis susirinkimas nu 

tars taip turės ir but. Kuo j 
met pareikalauta paaiškinti 
kuomi tie nariai prasižengė 
prieš draugystės konstituciją, 
tai kunigas tik liepė balsuoti 

girdi, taip turi but kaip jis sa 

ko. Vienok taip nebuvo. 

Liepus pakelti rankas, už is- 

fcietimą keturių narių balsavo 
19, gi prieš išmetimą—22į 
Kunigas nustebo pamatęs tai. 
ko jis nesitikėjo. Liepė antru 

syk balsuoti visiems; šį sykį 
už išmetimą balsavo tik 21. 

gi prieš išmetimą 27. Šis nuo 

tikis aiškiai parodo, kad di 
džiuma žmonių jau nori žino 

ti kodėl reikia tą ar kitą da- 
ryti, ir jau neužtenka liepti 
daryti, l>et reikia leisti tokius 

dalykus kaip nubaudimas na- 

rio (nes išmetimas yra nuba.ii 

dimas) platesniam narių ap- 
kalbėjimui. 

Nors musų klebonas ir pa- 
sakė, kad taip bus,' kdij)' susi- 
rinkimas nutars, bet už poros 
savaičių laiko visai kitaip el 

gėsi. Negalėdamas pervesti 
savo noro draugijos susirinki- 
me, jis pradėjo persekioti vy- 
tautiečius parapijos susirin- 

kime ir išmetė iš parapijos net 

aštuonis gerus parapijomis 
bet kurie ne visame kame si» 

kunigu sutinka. Tai,» peikti- 
nas lavyzdys; patartina kad 

lietuv ai tokių pavyzdžių ne- 

sektų. 
M ar ūkas. 

WA TERBVR V, CONN.. 

... Lietuviai skųs policiją. 
"'YVatcrbury Sunday Tri- 

būne" plačiai aprašo, kad lie- 

tuviai rusai, lenkai ir kitos 

tautystės, renka kapitalą; kad 

apskundus \Vaterbury polici- 
ją, kuri yra kaltinama žiau- 

rume laike riaušių miesto da- 

lyje Brooklyn. 
Sakoma jau yra surintu* 

apie $2,000 ir aukos vis plau- 
kia, kurios bus perduotos spe- 
cialiai komisijai, kuri rupin- 
sir patraukti atsakomybėn po- 
liciją. Kaltinamų sąrašas ir- 

gi yra jau ruošiamas ir tuoj 
bus priduotas teismui. 

Susirėmus streikieriair.s su 

policija miesto dalyje Brook- 

lyn, vėliau policija areštavo vi- 

sus, kas tik jai atrodė pana- 
šus j riaušininką. Kuomet su- 

areštuotiejie ant rytoj?'1? bu- 
vo atvedami teismo rum .osna, 

jie .atrodė it butų papuolė po 
plytų lietum. Suareštuotiejic 
užreiškė, kad už jų sumušima 

policistams bus karšta. 
Policija gi iš savo puses aiš- 

kina, kad suareštavus riauši- 
ninkus buvo stengiasi ramu 

budu suteikti nakvynei vieta, 
bet suarestuotiejie ginčijosi ir 

policija priversta buvo tuluose 
atsitikimuose panaudoti laz- 

das. 

Toliau minėtas laikraštis, 
pabriežia, kad vienas iš žymes 
nių judėjime prieš policija yra 
Jonas Bokas, inteligentiškas 
lietu vys, kurio patarimai daug 
reiškė strcikieriu tarpe. Jis 
buvo suareštuotas už j>oros va- 

landų riaušėms praslinkus. Jį 
policijai nurodęs tūlas lietu- 
vys, biznierius, kaipo streiko 
lyderį. 

Bokas prisiege, kad jis ra- 

miai nuvėjo policijos stotin, 
kur jis be jokios* priežasties 
buvo mušamas lazdomis ir 
spardomas kol galėjo laikybs 
ant kojų. Ant rytojaus, atve- 

dus jį teisman, jis buvo ap- 
daužytas/ sit pamušta akimi ir 
jautėsi liguistu; jo drapanos 
buvo sutrintos, gi jis buvo 
areštuotas švariai apsitaisiu- j 
siu. Paleidus ji namo, ture i o 

gulti lovon. 

Pranešama, kad rengiama- 
si delei šio nuotikio pradėti 
kampaniją sukėlimui kapitalo 
nors iš $100,000, idant teismo 
keliu nubaudus .policistus, ku- 
rie nėteisotai elgėsi su suareš- 
tuotais štreikieriais. 

Policistai sužinoję apieto- 
kj judėjimą užreiškė, kad jie 
mažai paiso. Jei bus užvesta 
prieš policistus byla, tai keti- 
nama nusamdyti keletą advo- 
katu, kurie juos išteisins. 

» 

% 

DAYTON, OMO. 
Ptkninkas sušelpi m ui Lietuvos 

Girdint tuos vargus, ku- 
riuos kenčia musų broliai Lie- 
tuvoje, kiekvienam suskausta 
širdį. Per penkis metus vargo 
musų broliai blaškomi tai ca- 

ro, tai kaizerio spėkų, bet ir 
nustojus karei jie neturi vilties 
išsinerti iš vargo, nes armijos, 
bekariaudami Lietuvos lau- 
kuose, nuterio.įo kraštą iki pat 
pamatų. 

Ateinančios iš Lietuvos ži- 
niom liudija, kad ten yra labai 
didele stoka vaistu ir gydyto- 
jų; tai yra sunkus padėjimas, 
nes, pasitaikius tai ar kifai, li- 
gai (o prie pusbadžio gyveni- 
mo ligų nestoka) žmonės ne- 

turi iŠ kur gauti jokios pagel- 
bos. 

Užgirdus, kad msiorganiža 
vo Lietuvos Raudonas Kry- 
žius (Lietuvai Gelbėti Draugi 
ja) SLA. 105#kuopa nuspren- 
dė eiti minėtai draugijai į pa- 
gelbą, kad kaip nors parėmus; 
tą prakilnų darbą. Vienu iš 
parankesnių budų paremti R. 
Kryžių yra surengimas kokios 
nors pramogos, kurioje žmo- 

įnės galėtų gerai pasilinksmin- 
ti ir sykiu prisidėti teikime pa- 
šalnos nukentėjusiems nuo k;i 
r ės Lietuvos gyventojams. 

Todėl nuspręsta naudai Liet. 
Raud. Kryžiaus parengti pik- 
ninką nedėlioję 10 dieną rug- 
sėjo. Tokiu budu bus duota 
lietuviams progą paalsuoti ty- 
ru oru ir taipgi tapti rėmėjais 
Lietuvos Raudono Kryžiaus 
prakilniu darbų. 

Todėl prašomi visi lietuviai 
paremti šį pikninką, už ką mu 

šu broliai Lietuvoje širdyje bus 
jums dėkingi. 

J. Urbonas. 

FAJIEŠKO PAVLAUSKU. 

Lietuvos pabėgėlis Sibire 
Augustinas Pavloskis pajieško 
savo brvlių, seserų ir gimini?.; 
Amerikoje. Jo adresas: 
A. A. Pavlovskomu, 
Torgovaja ulica, dom 42. kv. 
gorod Blagoveščensk,, Sibir, 
Rusija, 

TINKAMOS MOKYKLOJ 
EVANG.-LIUTERONAMS 

(Tąsa iš No. 181). 

Mokyklos Mergaiterns. 
17. Elizabeth College, Sa- 

lem, Va. Adresas: Paul 
Sieg, Salem Va. 

18. Laukcnau School foi 
Girls, Philadelphia, Pa. Ad- 
reass: Rev. E. F. Bachmann, 
D. D., 2100 S. College Ave., 
Phila., Pa. 

19. Liuth. Ladies Semina- 
ry, Red Wing, Minn., Ad- 
resas : Rev. D. G. Ristad, 
Red Wing, Minn. 

20. Maiion College, Ma- 
rion, Virginia. Adresas: 
Rev. C. Brown Coz, M. A. 
Marion, Va. 

Norintieji mokinties pro- 
testoniškos teologijos gali 
kreiptis į sekamas semina- 
rijas: 

21. Concordia Theological 
Serninary, St. Louis, Mo. 
Didžiausia protestoniška te- 
ologijos* mokykla Ameriko- 
je. Turi arti 500 studen- 
tų. Norintieji ton semina- 
jon įstoti turi buti užbaigę 
kolegiją. Neturintieji atsa- 
kančio moksliško prisirengi 
mo nėra priimami. Jeigu 
kas nori platesnių žinių apie 
tą seminariją ir nor patir- 
ti kokią makyklą jis turi 

užbaigti, idant butų tenai 
priimate, lai atsišaukia laiš 
ku, arLa, asmeniškai pas 
pirmsėdį Prof. Te. Pieper, 
D. D., Concordia Seminary, 
St. Louis, Mo. 

22. Evengelical Lutheran 
Theological Seminary, Wau 
watosa, Wis. Į tą semina- 
riją įstoti norintieji taipjau 
turi buti užbaigę atsakančią 
augštesnę mokyklą. Norin- 
tieji gauti reikalingų žinių 
apie šitą seminariją, ir ko- 
kia mokykla geriausiai tin- 
ka prisirengimui, reikia at- 
sišaukti į seminarijos pirm- 
sėdį Rev. Prof. John Schal- 
ler, Wauwatosa, Wis. 

28, Concordia College 
and Seminary, Springfield, 
111. Prie tos seminarijos yra 
prijungtas ir prirengiama- 
sis departamentas. Norint 
ton seminarijon įstoti, reikia 
sale kitų dalykų turėt ir ge- 
tus paliudijimus nuo ištiki- 
mų asmenų. Adresas susi- 
neširnui: Prof. R. D. Bie- 
dermann, Concordia, Spring 
field, 111. 

Jeigu kurie lietuviai pro- 
testonai norėtų šįmet pra- 
dėti mokintis, tegul jau da- 
bar atsišaukia i čionai nu- 

rodytas mokslo įstaigas. 1e 
gul atsišaukia į kelias, o 

jeigu nori į VISAS, nes 

mokslo sąlygos yra jose ne 

vienodos, o jos skiriasi ir 
daugeliu kitų dalykų. Pa- 
reikalaukite, todėl, rekalin- 
gų informacijų ir tų mokyk 
lų kataliogus, kas, žinoma, 
bus suteikta dovanai. Tada 
t 

;! pasirinkę tokią mokyklą, ku 
'ri geriausiai jums patinka, 
tuojaus praneškite apie tai 
mokyklos valdybai. Reika- 
linga taipjau, sulyg mokyk- 
los reikalavimo pranešti vai 
dybai kokią mokyklą lan- 
kiai, kiek metų turi, taipgi 
kokios tautos, tikėjimo ir tt. 
Geistina butų, kad lietuviai 

■ ev.-liuteronai, perskaitę šį 
paraginimą siųstų į čionai 
nurodytas mokyklas ne vien 
savo vaikus, bet ir mergai- 
tes; siųstų juos ne ištautėti, 
bet apsišviesti, idant jie 
paskui butų sau, savo tė- 
vams ir lietuvių tautai nau- 

dingi. Reikalinga taipjau, 
kad kiekvienas rągintų ir 
savo draugus bei pažįsta- 
mus, idant, jeigu jie tik iš- 
gali, siųstų savo sųnus ir 
dukteris į čionai nurody- 
tas mokyklas. Taipjau ir 

šiaip jauni lietuviai protes- 
tonai. turinti palinkimą prie 
mokslo, mėginkite kreiptis 
i minėtas mokyklas, o ne- 

sigailėsite. Lėšos už moks- 

flą nėra perdidelės, ir, pa- 
sigėdijant, galima išleisti 
"su randa" jeigu nori atsiek 
ti aį Svietą. Taigi raginki- 
te vienas kitą, ir ypatingai 
tuos, kurie medžegiškai pu- 
sėtinai lakosi, idant jie jau 
šįmet pradėtų mokintis. 

Liet. Liuteronas. 

'"BIRUTES" UŽREIŠRI- 
MAS. 

"Naujienų' No. 180 pati re 

dakcijja savo straipsnyje už- 
klausia: Kas yra ''Birute' ir 
paskui pati atsako, kad ji iki 
šiol buvusi bepartyvė dainos 

; ir dailės draugija, o dabar jau 
virstanti partyvia ir 1.1.1. 

Prirodymui to, perspausdi- 
namas ir p. J. L. Bagdžiuuo 
laiškas, kuriuomi jis užkviečia 
"Birutę" dalyvauti Lietuvos j 

[Laisvės Varpo išleistuvių iš- 

|kilmėse. Čia ii klausia, kuomi 
del "Birutės" yra p. Bag'džili- 
nas? 

Trumpai atsakome: p. Bag- 
(lžiįvnas del "Birutės" nėra 

niekuomi. Kaip ''Naujienos'" 
turi teise k\iesti "Birutę," taip 
ir p. Bagdžiunas. "Birutė" 
yra bepartyvė dailės draugija 
ir ji patarnaus visiems: tau- 

tininkams, socialistams ar ka- 
talikams, jei tik matys grąžu 
darbą. 

Todėl "Naujienų" redakci- 

jos prašytumėm palikti mus 

ramybėje ir nekelti audros 
šaukšte vandens. 

"Birutės" Valdyba. 

JAUNAVEDŽIAI. 
— Žiūrėk, čia jaunavedžių 

pora! 
— Is ko tūtą žirai?. 
— Jis jai užsilipo ant padel 

ku. 
— Tas '^ali atsitikti ir su pa 

gyvenusiu. 
— Ne, su pagyvenusiu to 

negali atsitikti, nes tas jau ži- 
no kiek kaštuoja moterų dra- 
bužiai. 

I 

Naujas Dienraštis 
"VIENYBĖ LIETUVININKŲ" ištarnavusi vi- 

suomenei 34 metus savtitraščiu, trumpoje ateityn 
pradės išeidinėti DIENRAŠČIU. Tapo sutverta dien 
raščio leidimui bendrovė su kapitalu $75.000.00. 
Dienraščio bendrovės šėras $.10.00. Pirkti gali 
kiekvienas. Geriausias pinigų investinimas nusi- 
perkant dienraščio "Vienybė'1 šėru. Savaitinė pre- 
numerata už "Vienybę Lietuvninkų" kol dinraštis 
pradės išeidinėti palieka tą pati S2.Č0 metams. Ki- 
tose šalyse metams $3.50. Neaiuk, užsirašyk šian- 
die. Dienraščio prenumerata dus pakelta. Siųsda- 
mas pinigus už prenumeratą arba dienraščio šėrus 
adresuok: 

; "Vienybe Lietuvninkų" 
120-124 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS KAMPELIS 

Pradžioj. Lietuvos gyve- 
nimas vis bėga pirm3rn. Lie- 
tuvos klausimas svarstomas. 
Bolševikai su lenkais ir vo- 

kiečiai priešai Lietuvos. Ko- 
vą Lietuviai laimes. Oręa- 
nizuokimės ir organizuoki- 
me savo kapitalus del at- 
statymo Lietuvos. Apie Lie- 

tuvos atstatymo darbą. 
Buvome apleidę Lietuvos 

Atstatymo Bendrovės Kam- 
peli. Ir tuoj jo musų na- 

riai pasigedo. Laikas nuo 

laiko vėl pradėsime dėti ir 
pranešime trumpai, kas 
dedasi Lietuvoje. 

Lietuvoje gyvenimas vis 
artinasi prie normalio. Žmo 
nes ir valdžia dirba išvien 
ir atlieka didelius darbus: 
šalį atstato, finansus valsty- 
bės sutvarko, užveda visur 
tvarką, plėšikus ir karės pa- 
liktus blogus papročius pra- 
šalina, ligas naikina, sani- 
tariškumą įveda, kariumenę 
organizuoja ir lenkus ir bol 
ševikus muša ir stumia at- 
gal iš savo žemių. 

Kooperacijos organizuoja 
ma ir yra kone kiekviena- 
me miestukyje ir net Kai- 
muose. Gaminimo pirklia- 
vimo, taupymo ir skolinimo 
kooperatyviai veikia perdėm 
visą šalį. Kursai Įsteigti 
žmonėms paruošti vedimui 
kooperatyvui, ministerijoje 
yra įsteigtas kooperacijos! 
departamentas Kontroliavi- 
mui ir jungimui vienan vi- 
sos valstybės kooperacijų 
sąryšyn. Veikimas su pa- 
gelba kooperatyvų pagelbėti 
lietuviams savo rankose pa- 
laikyti pirklybą ir ateityje 
pagelbės pramonėn įeiti. 

Jau Paryžiuje Lietuvos 
klausimas svarstomas ir 
Foch padavė jau pieną rube 
žiaus tarpe Lenkijos ir Lie- 
tuvos Respublikos. Lenkams 
paliepta atsitraukti lig Su- 
valkų, o iš ten ir šiaur-ry- 
tį. Daugiau nieko žinios, 
nepranešė, 

Vėliau gerb. Voldemaras, 
užsienio reikalų ministeris 
ir pirmininkas Taikos Kon- 
ferencijoj Lietuvos delegaci 
jos paskelbė, kad Leninas 

padaręs su Lenkija sutarti, 
sulyg, kurios Lietuva pada- 
linama tarpe Lenkijos ir Ru 

sijos. Vokiečiai irgi su len- 
kais padarę sutatrį prieš Lie 

tuvą. Martins, bolševikų at 
stovas Suvienytose Valsti- 
jose patvirtino tą Valdema- 
ro pranešimą iiepos 31 d. 

per New Yorko spaudą. Ma 
tote kur musų tautos prie- 
šai. *•v 

Nežiūrint daugelio priešų 
Lietuva bus pripažinta ne- 

priguiminga ir lietuviai lai- 
mės. Už jų paliuosavimą 
stovi Anglija, išdalies Ame- 
rika ir daugelis neutralių 
šalių. Amerikos visuomenė 

ir-gi už Lietuvos neprigul- 
mybę. Tautų Lyga, sako 
Hocvcris, pripažins Lietu- 

vai laisvę ir padės demo- 
kratišką tvarką užvesti ir 

jis stovi už Lietuvos nepri- 
jgulmybę. 

Męs rengkimės savo šaliai 
gautą laisvę paremti ir lais- 

vą Lietuvą atstatyti iš po 
griuvėsių. Dėlto organizuo- 
;i pramonės reikalinga, nes 

organizacijoj pajiegesni. Be 
to atstatymui šalies reikalin 
ga daug pinigo. Suorgani- 
zuoti kapitalai yra daug pa- 
jiegesni už išmėtytus. Ga- 

lybė vienybėje. Taigi, bro- 
liai ir sesers, męs puikinės 
ir organizuokimės del pa- 

rėminio Neprigulmingos Lie 
tuvos. 

Pirmiausioje organizaci- 
ja atstatymui Lietuvos po 
karės susitvėrė 1916 m. ant 
bepartyvių pamatu. Jaja 
.yra LIETUVOS ATSTATY 
MO BENDROVE. Ligšiol 
Lietuvos Atstaty.no Bendro 
vė veikia bepartyviai ir tik 
atlieka patriotišką darbą— 
mus šaliai gelbėti. 

Jau LIETUVOS ATSTA- 
TYMO BENDROVĖ turi 
skyrių Kaune. Adresas: 
Lietuvos Atstatymo Bend 
rovė, Kaunas, Lithuania. 

Tenai darbuojasi keletas 
inteligentų ir šiaip žmonių 
prie atstatymo ciarbo. 

BROLI IR SESUO IR TU ] 
DĖKIS PRIE MUS LIETU- 
VOS ATSTATYTI! 

Atliksi kartu abu reika- 
lingu dalyku:— 

1) Įstosi Į Lietuvos At- 
statymo Bendrovę, t. y. į 
organizacija Lietuvai gelbė 
ti; 

2) Įdėsi savo kapitalu į 
organizaciją tai ir pinigas 
bus suorganizuotas Lietu- 
vai gelbėti. 

Stok brolau ir sesuo ir 
sudarykime tvirtą spėką, tai 
padarysime didelius darbus 
savo tautai. 

Įstojant perkate nemažiau 
penkis šėrus, šėras $10. — 

L z pinigus mokama nema- 
žiau 4 % nuošimčius. Ir LIE i 

TUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS šėrai vra LIE 
TUVOS LIUOSYBĖS PA- 
SKOLA. 

Klausdami informacijų 
kreipkitės šiuo adresu: 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ 

(LITHUANIAN DEVE- 
LOPMENT CORPORA- 

TION) 
320 i'ifth Ave., New Yo*k, 

N. Y. y 

SKOLINU PINIGUS 
ant antro morgeCJo. labai prieinamo- 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tegul atsilanko 1 ofl&į. 

H. EPŠTEIN, 
Room 708; 5 No. LaSaJie St 
Telefonas Frrnklln 2803. 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, designing 
dlenoml* lv vakarais dčl blzulo lt 
namę. Paliudijimai Išduodami ir vle- 
tos parūpinamos uykal. Atsilankykite 
arba rašyklt6, o męs pasistougsime 
sutelkti Jums patarimu. 

SARA FATEK, Principal 
24Cr7 Vfr Madlson SU 

£206 S. rialsted Su i&50 Wells Si 

Nuo visokiu skaus- 
mu raumenyse 

yra pagelbingiausis. 
Žiūrėkite, kad bu- 

tu su INKARO žen- 
klu! 

Galima jaut viso?o 
"ip' iekoso tlž 35e lr G5c 
I arba ISsisiuzdiut nao 

F. A D. RICHTER & CO.. 
326-33C Brnp.rfw.-y, New York 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokir.aiuu: angliškos lr liciuiiskos kalbų, aritmetikos. knygvedystės, sten- ęrafijos, tjfc pcwritine. pirklybos teisių, buv. Y'alst. istori« 
iii s, abelnos istorijos, geografijos, politikiui* 
ekonomijos, pilletysfCs. dailiarašystis. 
Mokinimo vtilandoc: i:uo 9 ryto iki 4 va 
landos po įtiot. Vakarais nuo 6 iki 10. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akitj r<> 
gijimu, taip. kad uit » ncpraleistumei per r! 
sud nietus, V"s gaH buti naudinga. 

Gerai pritaikinu akiniai prašalins akių •( 
galvos skaudėjirrus, trumparegystė atba t«U- 
registž prašalinama., pasitarkite su manin, 
piieš einant kur kitur. Egzamln3cija DYKAI, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND A Y E.. GHICAG' 
Kampas iftoa Gatvės. 

3clc, lubos, viia ''latt'o aptiekus. TSiuykite 
i :rsiio rarašį 

Valandos: nuo 9tos vai. įyto iki C vai. vak. 
Ncdčlioj: sau -J vvl. rytu iki 12 vai. dienos 

^ V >t< >fvV¥VVVVVVVVW¥ 

IvlBERTY BONDS 
Męs perkame Liberty Bonda u -v f~-v t t pilna "Cash" vertę. Atneškite ^ ̂ c—V v—.1. i 
arta atsiekite. J.Q. SACKHEiM & CO. Atdara kasdien nuo S-t 

Mi, v . 
TJtarninltaia Kcivergaia ir ĮJOS lv«llwaUKe ftVe. 
Suimtomis 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatTlų: 

Lietuviška Gydykla •• DR. DSCKSON 
GYDYTOJAS IR CHkKURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais oudals ir eu pagelba 
nalijausin ir tobuliausių elektrikiuių įtaisų. Ofiso valandos: S) iki 12 ryto, 4 iki 8 va'Jc. Nedėldieniais 10 iki 12. 1645 West 47-ta i\etoli nuo Marshfield Ave. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant rurtf, L^ntŲ, Rčmų Ir Stooarr s Pop'srJe SPECIALIAS: Maleva malevojtmul ctubų iš vit'aus, po $1.50 ui galioną 

CARR BROS. WRECKINv?t CO. 
3CC3-SOM SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILL. 

iiiifiMiiaifiiMiti tutti 

Aš ADOMAS A. KARAU AUSKAS 
j SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 melus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiraas. Krauju, Inkstų, Nervų ir abclnas syčkg nustejiroas visu kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. Visur jiejkojm siu pagelhos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau baro 
sveikatai pagelbos. 

liet kada pareikalavau Salularas vaistų, Bltterio, Kraujo valytojo, Nervaton;}, Inkstų ir Reumatli^no gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, nj'ano pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stiprini dirbt. Inkstai atsigavo. Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyVg po užmušimui vLų ligų. Re- giu 3 mėursių išgerdavau k;is savaitė po buteli S:v- 

■nuirus, j>mcna, ir po o inr.ii. i;avo paveiksle pama čiatl tok) skirtum.! kaip tarp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju Galutans mylistų eeradčjlstei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais at sitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INST1TUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 £c. Halsted Phone Canal 6417 Chicago, tliinois 



VIETINES ŽINIOS 
AMERIKOS VALDŽIA 

PRITARIA VAIZBAI SU 
LIETUVA. 

Kaip Amerikos valdžia at- 
sineša j klausimą vaizbos ir 
pramonės ryšiu užmezgimo su 

Lietuva, Amerikos lietuviai 
turės gerą supratimą \š laiš- 
ko, kurį gavau iš "Department 
o f State." Č'a paduodu ji pil- 
nai :— 

M r. J. J. Hertmanovvicz, 
3133 Emerald Avenue, 

Chicago, Illinois. 

Sir: 
The Department has re- 

ceived and noted with consi- 
derable interest. your commu- 

nication of July 25th vvith re- 

ga rd t > the trade policy of thz 
United States toward Lithua- 
nia. 

The Department is anxious 
that trade relations betueen 
Lithuania and the United 
States should be developed ns 

fully a.- possible, and to this 
end the War Trade Eoard Sec 
tion of this Department has 
issued a general license, RAC- 
77, vvhich covers all export 
transaction with that country. 

) The Department agrees 
ith you, hovvever, that untk 

a stabiiization of the Lithua- 
nian monetary system has ta- 
ken place, this business cannot 
be developed to its fullest ex- 

tend. 
J. am, Sir, 

Your obedicnt servant, 
For the Sccrctary of State: 
BRECKINRIDGE LONG 

Third Assistant Serretary." 
P-nui J. J. Her.tmanavičiui, 

3133 Emerald A ve., 

Chicago, 111. 
!i; 

'] amista; 
Departamentas apturėjo ir 

su nemažu žingeidumu pažy- 
mėjo justi komunikaciją nuo 

liepos 25 d. kaslink pirkly bos 
budo Suvienytų Valstijų su 

Lietuva. 
Departamentas labai rūpi- 

nasi, kad pirklybos santikiai 

tarpe Lietuvos ir Suvienytu 
Valstijų išsiplėtotų kuopilniau 
siai,—ir tam tikslui: 

(Departamentas vienok su- 

tinka su jumis, kad kol Lietu- 
voje nebus piningų systemos 
pastovumo, šitas darbas ne- 

galės pilniausiai išsivystyti, 
Palieku, Tamista, 

Jusii nelaukus tarnas, 
Už Vabtijos Sekretorių, 
(Pas. Breckenriclge L/>ng, 

Trečias Sekretoriaus Pag. 
Šitą atsakomą gavau aru 

"** no užklausimo kaip Ame- 
rikos valdžia žiūrėtų dabarti- 
niame laike, kol Lietuvos val- 
stybe dar nera pripažinta, į 
visokios čia l:etuvių tveriamos 
korporacijas, kurie užsiimtu 
visokių masinu ir prekių Lie- 
tuvon pristatymu. Podraug 
nurodžiau ir budus šio Depar- 
tamento Kariškos V aizbos Sek 
ei ja išleido generalį pavelijimą 
(license), RAC-77, kuris pa- 
liečia visą exporto transakciją 
su Lietuva. 

Matyt, mano pažvalgos rado 
Amerikos Valdžioje pritarimą. 

Mano i>!aną išdėstinėsiu pla 
čiau trumpoje ateityje. Tuom 
tarpu atkreipiu lietuvių atydą, 
kad męs privalome tame da- 
lyke veikti. Męs privalome ne 

aukomis, bet ypatingai vaizb t 
ir pramone paremti savo vei- 

kimą, nes tada greičiau išgau- 
sime Lietuvai, jos nepriklauso- 
mybės pripažinimą ir iš vesim 3 

ją ant pagrindžių tarptautines 
pirklybos ir pramonės. 

Su pagarba, 
J. J. Hertonatiov::.?. 

LIETUVOS GELBĖJIMO 
DRAUGIJOS SUSIRINKI- 

MAS. 
Šio ketvergo vakare 7 

Rugpjūčio ant 7.30 v. bus 
visų Chicagos Lietuvos Gel- 
bėjimo Draugijos skyrių su- 

sirinkimas "Lietuvos" sve- 

tainėje 3249 So. Morgan str. 
Visi skyrių nariai malonėki 
te kuoskaitlinffiausiai susirin 
kti, nee yra daugelis reikalų 
apsvarstymui. 

Cnetro Valdyba. 

BRIGHTON PARK. 

Liepos 21 d. Vingeliaus- 
ko svetainėje buvo sušauk- 
tas suisrinkimas uždėti Lie- 
tuvai Gelbėti Draugijos sky 
rių. Susirinkimą atidarė S. 
Petrauskas. Jisai perstatė 
daktarus A. Graičiuną ir 
Naikelį. Pi imas savo įspū- 
dingoje žingeidžioje prakil 
boje plačiai žmonėms papa- 
sakojo apie Lietuvos kan- 
čias ir darbą, kokį L. Rau- 
donasis Kryžius gali nuveik 
ti Lietuvoje, kad palengvin- 
ti visus vargus, kokius musų 
broliai šiądien ten kenčia. 
Dr. Naikelis tap pat gerai 
kalbėjo ir ragino žmones 
prisidėti prie to švento dar- 
bo. ,v * * # 

Tą patį vakarą susitverė 
'skyrius. Valdyba iširnkta 
iš sekančių ypatų: T. Sta- 
siulis, pirm., D. Bardauskie- 

! nė, rast., S. Petrauskas, ižd., 
A. Butkus ir A.Prakulens- 
kis — iždo globėjai. 

Broliai ir seserys, musų 
kuopa stengesi nuoširdžiai 
tarnaut tėvynei Lietuvai; tai 
g:, visi prisirašykite prie 
musų skyriaus ir pagelbė- 
kite mums nušluostyti ne 

vieną ašarą musų brolių ir 

seserų Lietuvoje. 
Neškite kns drabužius, 

kas avalines, kas pinigus! 
Viskas bus nusiųsta Lietu- 
von prie pirmos progos. 

1 

Kol kas nariais įstojo: 
D. Bardauskienė $5.00 
K. Gramontas 2.00 
R. Kairienė 1.00 
T. Kairienė 1.00 
D. Aleksandravičius .. 1.00 
S. Petrauskas 2.00 
A. Parkulenskis 2.00 
T. Karbauskas 1.00 
T. Daškevičius 2.00 

L. Daškevičienė 1.00 
T. kadavičius 2.00 
T. Kasmauskas 1.00 
K Levickis r. 1.00 
Kasmauskas 2.00 
P. Butkus 2.00 
P. Sadauskas 2.00 
A. Balsanaitė 2.00 

Iš viso nariai sumokėjo 
$32.00. Tie, kurie aukavo 
mažiau kaip doliarį, bus pa 
žymėti vėliaus. 

Visi, kurie prisidės kokio- 
mis nors aukomis ar drabu- 
žiais, gaus Lietuvai gelbėti 
Drjos ženklelį, šiądien kiek 
vienas lietuvis ir lietuvaite 
privalo turėti ir viešai ne- 

šioti tą ženklelį. 
.D. Barkauskienė, Rašt., 

2458 W. 46 PI. 

SO. ENGELWOOD DR- 
STĖ TĖVYNĖS LIETUVOS 

MEILĘ. 
Savo mėnesiniame susi- 

rinkime musų dragystė dau 
į gumų balsų nutarė dalyvau- 
ti Laisvės Varpo i siestųvė- 
se. Buvo keletą nesusipra- 
tėlių, kurie visokiais budais 
norėjo musų draugystę ne- 

prileisti prie tų svarbių 
darbų. r 

Toliaus nutarta iš drau- 
gystės iždo paaukauti $10. 

Tėvynės Lietuvos Meilė 
taip pat ir kitos So. Engei-' 
woodo draugijos darbuojasi 
Lietuvos labui. Visur kur 
galima męs dalyvausime Lie 
tuvos šelpime ypatingai vi- 
sados padedame darbuose, 
kur kovojama už Lietuvos 
neprigulmybę. Tegul gy- 
vuoja nepriklausoma laisva 
Lietuva! / 

Dr-stes Narys. 

CICERO, ILL ; LIETUVAI 
GELBĖTI DR-JOS SKY- 

RIUS. 

Nariai, kurie prisirašė iki 
šiam laikui: 
K. P. Deveikis $2.00 
Dr. A. P. Gurskis .... 2.00 
I. Gusčius 1.00 
S. 'Jankeliūnas 2.00 
P. Juknis 2.00 
D. Kaulavičius 2.00 
A. Kisielius 2.00 
F. Lengonis 2.00 
J. Pilkis 2.00 
A Ribokas 2.00 

Valdyba. 

BANDITAI GERAI PASI- 
NAUDOJO. 

Keturi apsiginklavę vyrai 
vakar užpuolė ant Charles 
Morris prie Sastwood ir Ha 
zel gatvių. Jie atėmė bri- 
liantinį žiedą vertės $700.- 
00, $20.00 pinigais ir sep- 
tynių sėdynių automobilį. 

RAINKIMO DRABUŽIU 
R EI KALE. 

Kareiviai užėmė vieta, kuri c' 

buvo skiriama sudėjimui dra- 
bužių, todėl dabar surinktos 
Liet. Raudono Kryžiaus dra- 
panos bus sukraunamos krau- 
tuvėje pas p. Martinkų, 3.324 
So. Halsted St. 

Drapanas galima sunešti se- 

kančiai: Panedėlvje ir Pėtny- 
čioje nuo ryto iki 6 vai. vaka- 
re; Utarninke, Senedoje, Ket- 

verge ir Subatoje nuo ryto iki 
10 vai. vakare; Nedelioje iki 
12 valandos dieną. 

R. Kr. 17 Skyriaus 
Valdyba. 

"BIRUTIECIU" DOMAI. 
Iš priežasties rasinių riau- 

šių negalima gauti repetici- 
joms salės, todėl "Birutės" re- 

l>eticijų 6 dieną rugpjuro ne- 

bus. Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
West Sidės Lietuvai Gelbė- 

ti Draugijor skyrius rengia 
prakalbas. Atsibus pėtnyčio- 
je, rugpjūčio 8 d. M. Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
Prasidės lygiai 8 vai. vakare. 

Visi yra kviečiame atsilan- 

kyti kuoskaitlingiausiai ir pa- 
tirti kas labiausiai mums turi 
rūpėti šiame momente. 

Komitetas. 

NEMATYTI. 
— Ta lošike ant scenos 

turbut visai nuoga. Aš ant 
jos nematau jokiu drabu- 
žių. ■; v 

-Kas? 
— Nuoga. 
— Ne, ji apsirėdžiusi, tik 

męs iš dvyliktos eilės be 
žiūrono jos drabužių nema- 

tome. 1 

ŽIŪRĖK KOKIS 
BARGENAS. 

Puikus 3 Jubit mūrinis namas ge- 
rame stovyje, randasi Marquette Ma- 
nor, netoli nuo 59 & Westem Ave., 
Gera proga spekuliuoti, jeigu kas tuo 
žingeidauja. Kaina $8,250. lte'kale 
matykitės su Mr. Dalku, 

H. P. ANDERSON & CO. 
59th & Western Ave. 

PARSIDUODA 12 c'linderiy Hay- 
nes automobilius 1918 modelio, 7 pa- 
sažierių. Geriausiome stovyje, kaina 
pats nusistatysi. Klauskite 2342 So. 
Leavitt St. Telefonuokite Canal T078. 

REIKALAVIMAI. j 
REIKALAUJAME MA1- 
N1ER1U IR VIDURYJ 

DIRBTI DARBININKŲ. 
Mums reikia 100 rnainie- 

ivių ir 35 kompanijos darbi- 
ninkų. Anglįs nuo 3 iki 5 
pėdų augščio. Tvirtas vir- 
šus. Už liodavimą mašina 
moka nuo 38 centų iki 48c. 
už toną. Už pikavą anglį 
moka po 80 centų iki 65ci 
už toną. ši vieta ran- 
das vieną mylią i vakarus 
nuo Welch miesto, kuriame 
randasi apie 7,000 gyven- 
tojų. Dėl tolimesnių infor- 
macijų kreipkitės pas 

Jos. Kalavaitis, 
P. O. Box 65 

| Solvay Colliers Company 
Hemphiil, W. Va. 

REIKIA PAGELBOS. 

RiekalauJama lčberių dir 
bti fandreje. 

Link Beit Co. 
329 W. 39th St. 

REIKALAUJAME ŪKUTU VYRU 
prie darbo j "Cold Storage". 

U. S. COLD STORAGE CO. 
39th St. & Huyrie Ave. 

Chicago, 111. 

REIKALAUJAME SHEARMONU prie 
No. 2 shears dirbti scrap iron yar- 

do. Pastovus darbas. Gera mokestis. 
Atsišaukite: CHICAGO META L RE- 
FINING CO., 3000 So. Kedzie Ave. 

REIKALAUJAME LEBERIU DIRBTI 
į scrap iron yardą. Pastovus dar- 

bas. Gera mokestis. Atsišaukite: CHI- 
CAGO M ET A L UTINING CO, 3000 
So. Kedzie Avenue. 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda keturių rui- 
mų Rakandai, žema prekė 
ir tik vieni metai vartoti, 
taipgi kam yra reikalinga 
kreipkitės tuojuus, męs ren 

giamės išvažiuoti ant far- 
mų. Atsišaukite iki 15 šio 
mėnesio vakarais į namus. 
T. A. B. 822 W, 35th St. 
Chicago, 111, 

PARSIDUODA 
grosernė ir bučfci-nė, geroj, lietuvių 
apgyventoj vietoj. Parsiduoda Iš 
priežasties nesveikumo. 

JUOZAS NAUDŽIUS, 
4064 S. Ar tęsia n Ave. 

E X T R A ! 
Parsiduoda Uke 
80 akrų su budinkais, užsėtais lau- 
kais, pagal miestą, surlų dirbtuvė 
prie pat ūkės, bažnyčia ir mokykla 
arti su kitais parankumais ant vietos 
šita puiki ukė parsiduoda iš priežas- 
ties šeimyniškos suiurtės, kadangi vy- 
ras su motero skiriari ir teismas 
jiem dviem nutarė turtą pasidalyti 
per pusę, tai ši ukė turi buti par- 
duota lėgyje 20 dienų. $3000 doliarių 
reikia jnešti tuojaus, o likusius ant 
10 metų išmokėjimo. Važiuokite grei- 
tai, o tikrai laimėsite, nes viela labai 
puiki ir tokia ukė labai retai pasi- 
taiko. Atsišaukite žodžiu arba raštu 
pas: P. A. MAŽEIKA, R, 34, Camp- 
bellsport, Wis. 

Parsiduoda ant 3 lubų 
kampinis namas su krautu- 
ve. Randos neša $74.00 į 
mėnesį, randasi prie 3158 
So. Union Ave., Reikale pir 
kimo kreipkitės 6601 So. 
Hermitage Ave, 

PARSIDUODA ANT TRIJŲ LUBU 
namas ir šalę lotas su nameliu (cot- 

tage iš užpakalio už 1000,00, Atsišau- 
kite: 1627 S. MORGAN STREET. 

FARMOS PARDAVIMUI. 

FARMOS. 
Tie, kurie norite gyventi <i3t farmų 

yra geriausia vieta, lietuviškoj kolio- 
nijoj Vilnius, kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti, čia 
žemė lal_i derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga. Randasi prie geležinkelių 
gerų keli'; ir gražių ežerų su dauge- 
|liu žuvų. Ir dabar žemė parsiduoda 
labai pigiai, nuo $15.00 iki $30.00 už 

lakerj. Galite pradėti dirbti farmą su 

♦iOO.OO nėjusi, kaip turėsi farmą 
išmokėtą. Ir męs duodame darbą ant 
farinų, kurie pirks farmas ir taipgi 
priimame liberiy bondsus ui pilną 
vertę. Imsim lotus kaipo dalj jmokė- 
jimo ant farmų. Dėl platesnių žinių 
rašykite lietuviškai. 
K. GADLAUSKAS, lietuvis direktoriui* 

SANBORN COMPANY, 
Eagle Itmr, "VVisconsin. 

RASTA IR PAMESTA. 

KAS RADOTE? 
Pamesta ant Miiwaukee 

Ave., pakelį su brangiomis 
popieromis. Radėjui duosiu 
dovanu. Meldžiu grąžinti 
Mr. Henry Katz, 1362 No. 
Lincoln S:. 

Pianešimas. 
Chicagą, laikinai priiminėju ii 
gonius savo ] ;;gyvenimr- viero- 

je: 3125 \Y. 38th St., arti Kei 
zie Ave. Kaip greitai bus gata- 
va, atidarysiu ofisą ant -.icc- 
vaka in'o k?mpo Leavitt ir 2? 

gatvių. Vai > 4 iki 7 va1. 
4 

DR. S. BIEŽIS. 
Telefonas McKinlev 49$8. 

Daktaras 

Jonas W. Sarpaiius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. MLSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 valr. 

Telefonai 
Ofisas Yards 2644 

Phone Bouievard 2160 

Dr, fl. J. Karalius 
UŽS^SEN ĖJUSIOS 

L i G O 8 

Valandos: 9 lk.1 12 Ir 4 lkl 9 
vakarais. 

3303 S0. MORGU STREET 

UETUV1SKAS H0TEL1S 
Del pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedelios ar mėnesio- 

PREKĖS PIGIOS 

MRS. T. RODOVICZ 
?3G W. 33 St. Chicagc 

Fhone Yards 2750 

DR. I. E. MAKARAS. 
Lį^VlS^JlĮYTfUAS R CHIRURGĄ"; 

Ofisas: 1741 W. 47th STREET. 
\al.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 1'. M. 

Tlcfonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4315 So. \Voo<l Street. 

Telefonas: Yards 723. 

ur. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 aae- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Kay ir kitokius elcktroi 
frietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fisk Street. 

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų. Ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 2110 

GYVENIMAS: 3-112 So. Halsterl St. 
VALANDOS; 8—ę tiktai. 

AiMasaSskis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisiugiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, !:ad 
męB pctjs dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk- 
Mes: Taipgi samdome automo- 
bilius vesslijoins, krikštynoms 
ir kitiems reikalams flicnjj ar 
naktj. 
330) AuburnAve. Tel. Drcver4139 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau l:l motai 

S "i 49 S. Morgan StM kert 3 32 ct. 
8pec!a!!«ta# Moteriškų, Vyrižkų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto. 12—S po 
plet. B—8 vak., Nedėl. S—2. 

TELEi-ONA'a YARDS 6t»7. 

rel VA P-03 15S2 

LIETL'VIS GVUYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

v»ydo visokias ligas moterių, 
vaikų ir vyrų Specialiikal gy- 
do limpuiičiaB. užsifieaėjusiag 
Ir paslaptingas vyru Ilgas 

3259 So. Hatsted St, Chicayo, fy. 

N O R. I N T I E I PIRKTI 

ssr VYRIŠKŲ REIKMENŲ IR DRAPANŲ HE 

MUSŲ PAČIŲ DARBO PAGAL NAUJAUSIA MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RELIABLE CLOTHES SHOP 
4557 S. ASH' AND AVENUE, TELEPKCNE DROVER 4323 

Ūkininku Piknikas 
SU PUIKIU PROGRAMŲ 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJOS TB 

SCOTTV1LLE, M I C H I G A N 

Medei., Rugpjūčio 10, 1919 
AKT PUIKAUS EŽERO KRANTO, VADINAMO 

ROUND LAKE PARKE 
Užprašome ir miestu Lietuvius dalyvauti mušu dužiausios Lie- 

tuvių Vkinialui kolionijos Amerikoje parengtame piknike, kur tu- 
rėsite labai puikių {spūdžių iš Lietuvių gyvenimo ant ūkių. Pasi- 
klausysite prakalbų apie ukes, dainų deklamacijų ir kitokių žais- 

; mių. Pamatysite lietuvių puikes ukes, gal ir patjs panorėsite ukę | musų didelėj kaimynėj jsigėti. Musų draugija suteiks jums tei- 
singus patarimus ir pasimatysite per piknikų su šimtais Lietuvių | Ūkininkų. Nepraleiskite tos puikios progos, atvažiuokite iš vakaro 

i Subotoj, gausite puikų priėmimą ir nakvynę pas ukininkus veltui. 
Į IA Chicagos .galite Subatoe vakare gauti laivą nuo Municipal dokų 
į j musų kolionijo.' miestų LUD1NGTONA, MICH., j kurį pribusite 
j Nedėlios ryte. Pasiėmę karų atvažiuosite tiesiai j ROUND LAK K 

PAltKA. O kurie važiuosite traukinių, pirkitės tikicią j Scot.ville, 
; Mich. Pribuvę j Seottvillę nueikite j Draugijos olisų RObINSON 
i Bl'LDlNGE ant Main St. iš kur jus nuvež pas UMininkus arba į 
: Pikniko Daržų. L: U. D. Pirmininkas:. Kviečia KOMITETAS: 

Turi kr> parduoti, nori ly. pirkti ar biznyje turėti geresni pasisokimą? .T<>i taip, tai yra tik vienintelis būdas ši$ gadynę garsintis laikraštyje, 
kuris kuodaugiausiai skaitomas; tokiu laikraščių yra "LIETUVA", šis 

Sarsintojy 
Afydai. 

laikraštis pasielua tūks- 
tančius žmonių su viso- 
kiais reikalavimais, j n 

tarpe, be abejo yra ir 
tie, kurie jioško jūsų. 
Taigi pasakykite jiems1 
ką jus turite, ko norite 
ir kur esate Sulyginus 
naudą, kokią atneša ap- 
garsinimai išame laik- 
raštyje, kaina apgarsi- 

Garsintojy 
Atydai, 

pro šalj praslinkti. Paduok savo apgarsinimą šiądien ir persitikrink 
teisingume mušu žodžių. Atsilankykite ypatiškai arba rašykite adresu: 

"LIETUVA", 3253 S. MORGAN ST., CHICAGO 

GERB. ST. ŠIMKAUS; NAUJOS DAINOS. 
Vienam balsui prie piane 

1) Sunku man gyventi (vidut. balsui) 60 
2) Miegok mano kūdikėli (viddut. baisui.) .. .60 

j S) Ne dėl tavęs aš, mergelė (vidut. bal.) .. .50 
\ 4) Era, mano brangi (Bass) .50 

| 5) a Pamylėjau vakar 
b Vai varge, varge Kaina75c. 
c Vai putė, putė 1 

į 6) Kur bakūžė samanota 50 
Gaunama Lietuvos Knygyne, 3253 S. Morgan St. CWca«o, 111. 

Susivienijimas Lietuviu 
===== Amerikoje= 

Didžiausia ir Seniausia Lietuviu Organizacija 
Gyvuoja Jau 33 metai. 

PriklausoT irs 18.000 Lietuviu. 
Ar tako Tamstai kada-nors gridėti apie Susivienijimą Lietuvių Amerikoje? Jei ne, pa- siklausk pas savo kaimyną, kuris jau priklauso prie šios organizacijos. Pasiteirauk, o sužino- 

si, kiek Susivienijimas Lietuvių Amerikoje iš- 
mokėjo savo nariams pomirtinių ir Ligoje Pa- 
šalpų. O jei ne, tai pasiskaityk čion.°i: Susi- 
vienijimas Lietuvių Amerikoje yra savo na- riams išmokėjo virš 200.000.00 Pomirtinių ir virš 50.00.00 Ligoje Pašalpų. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra sušelpęs tukstančius 
našlių ir našlaičių. Susivenijimas Lietuvių Amerikoje pagelbėjo tkstančiams sergančių ir 
nedagalillčių lietuvių. Susivienijime Lietuvių Amerikoje yra keturi laipsniai: $150.00; $300.- 00; $600.00 ir $1000.00. Pašalpos Ligoje turi 
tris laipsnius: $6.00; $9.00! $12.00. Susivieniji- 
mas Lietuvių Amerikoje turi virš 300 kuopų Įvairiose Suvienytų Valstijų ir Kanados mie- 
stuose. Jeigu jusų mieste nėra Susivienijimo kuopos, Tamsta gali priklausyti pavieniai. De- 
šimts ypatų gali sutverti naują Susivienijimo kuopą. Susivenijimas leidžia savaitinį laikraš- 
ti "TĖVYNĖ". Nariams siunčiama dykai. Ne- 
nariams kaštuoja tiktai $1.00 metams. Taip pat Susivienijimas leidžia kasmetai dideli KA- 
LENDORIŲ. Šiaip kaštuoja 25c.; SLA. na- 
riams — tiktai 15 cenų. 

Pernai, laike INFLUENZOS, Susivieniji- 
mas išmokėjo virš 30.000.00 Pomirtinių. 

Visokiais reikalais reikia kreiptis sekamu 
adresu: 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
307 W. 30th STREET NE\N YORK, N, Y. 
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